Referat af bestyrelsesmøde i KVE onsdag d 8. oktober 2014.
Deltagere: Henrik Strøbech & Per Knudsen (Slagslunde), Peter L Skrubbeltrang (Smørumovre),
Eyvind Christensen (Hirsebakken), Ulla Jensen (Furesø Egedal Forsyning), Per Jensen (Veksø),
Thomas Veit Sørensen & Lau Jensen (Buresø), Vagn N Handlos, Klaus Frelling Andersen, Jens
Skov & Henrik Rasmussen (Stenløse), Malene Jakobsen (Egedal Kommune), Bent W Nielsen (Ny
Sperrestrup), Bo Otterstrøm (Ganløse), Hans Christensen (Veksø), Peter Egemose Grib (Hove)

Dagsorden/referat:
Meddelelser fra formanden.
Referatet fra sidste møde er lavet. Det kommer på hjemmesiden efter korrekturlæsning.
Skifergas: Staten har overtaget ansvaret for at miljøvurdere og give tilladelser til indvinding eller
prøveboring efter skifergas. En gevinst for de kommuner, som har modtaget ansøgninger, men
måske ikke gevinst for vandet, når det nu er Finansministeriet, som kommer til at bestemme, hvad
der er fornuftigt.
Prøvetagningen har haltet efter tidsplanen, men Eurofins har lovet at være færdige iht. aftalen i
første uge af oktober. Der er fulgt op på prøvetagningen, og Eurofins er kontaktet.
3. oktober var store pejledag. Vi håber at alle, der har haft mulighed har målt og har været med til at
levere data.
Der er kommet ændringsforslag til kommuneplanen med henblik på foranstaltninger i forbindelse
med klimatilpasning. Hvert enkelt vandværk opfordres til at læse ændringsforslaget og vurdere, om
der er grund til at reagere. Send gerne kommentarer til KVE og kolleger pr mail. Formanden
skriver, om nødvendigt, et høringssvar på de generelle temaer på vegne af KVE.
Nyt fra Grundvandspuljen.
Stadig 21 lukkede boringer i 2014 og Dausell er stadig syg.

Kvalitetssikringsarbejdet på de enkelte vandværker (Peter Egemose Grib indleder)
Som forberedelse til punktet, kan man læse bekendtgørelsen her
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144509 )
Egedal Forsyning er gået i gang og har haft Krüger til at hjælpe. Det har udviklet sig ved, at al den
information og styring, der udføres, skrives ned og systematiseret, hvorefter det skrevne er basis for
nedskrevne rammer for daglige rutiner til udførsel af arbejdet. Materialet er IT baseret, og kan
således udvikles og mangfoldiggøres herfra.
Slagslunde har som beskrevet på seneste møde, beskrevet alt hvad der forgår i værket, og gjort det
operationelt som kvalitetssikringdokumenter for det daglige arbejde.
Stenløse har anskaffet kvalitetssikringssystemet Thesys fra FVD som beskrevet på seneste møde.
Malene kommer rundt og ser på, hvor langt man er nået med arbejdet efter 1. januar 2015.

Flere tilkendegav, at det var et stort arbejde at få sat gang i efterlevelsen af bekendtgørelsens krav
og finde tid til at få arbejdet udført. Thesys light fra FVD er tilgængelig for mindre vandværker. I
bekendtgørelsen er der en opskrift til et system beskrevet i 68 punkter.
Tilbagemelding vedrørende kvalitetssikringskurser i hygiejne og drift (Peter Egemose Grib
og Vagn Handlos indleder)
3. og 4. november for hygiejnedelen, og d. 26. november 8. januar for driftsdelen. Peter udsender
en Doodle for at se, hvor mange, der vil deltage, og der kommer et program for første del af mødet
med undervisningsmål og disposition for de 2 aftener.

Overvejelser om fremtidigt Fællesregulativ / nye regulativer
Fællesregulativet er skrevet ud af fremtidige regulering af vandforsyningsområdet Dette betyder
f.eks. at os, der pt. er underlagt et fællesregulativ, at vi kan opretholde det, men hvis det skal skrives
om, vil det være en proces mellem kommune og det enkelte værk.
Man kan forestille sig, at KVE vil fremkomme med et nyt forslag med udgangspunkt i det
nuværende regulativ, men der er ikke planlagt initiativer i denne retning i øjeblikket. Det blev
nævnt, at betaling for vand til brandslukning iht. det nuværende regulativ ikke kan opkræves, men
der er nu hjemmel til at indarbejde en sådan betaling i et fremtidigt regulativ.
Deltagerne blev opfodret til at tænke over, om der i det enkelte vandværk er behov for et nyt
regulativ. Hvis der på denne måde kommer et ønske om en ny udgave, så kan KVE påtage sig
opgaven at fremkomme med et fælles skabelonforslag i samarbejde med Egedal kommune.
Skabeloben vil så kunne anvendes som ramme for alle værker, når de forhandler deres individuelle
regulativ med kommunen..
Pause, hvor Vandværket på Stenlien blev fremvist af Jens Skov.
Status på de enkelte vandværkers takstblade (bordet rundt fra deltagende vandværker)
Malene har sat gang i processen omkring gennemgang af takstblade for alle vandværkerne.
Henrik fra Slagslunde har haft en god dialog med kommunen, meget har været let at gennemgå,
men beregningen af forsyningsledningsbidraget til takstbladet, mener Slagslunde ikke at kunne
gennemføre. Henrik fremlagde 10 punkter til belysning af de manglende muligheder for beregning
af bidraget, hvilket blev lagt frem til overvejelse for de øvrige værker.
Der udspandt sig en diskussion af principperne for beregning af forsyningsledningsbidrag. Et af
holdepunkterne i diskussionen er, at det kun gælder for tilslutning indenfor det naturlige
forsyningsområde. En anerkendt metode til beregning af bidraget er, at opgøre prisen, som nye
andelshavere skal betale for at få den forholdsmæssige andel af den samlede værdi af
forsyningsledningerne, som de er og forefindes.
Ønsket om allerede nu at kunne fremlægge et takstblad for 2016 blev diskuteret, og vandværkerne
tilkendegav, at det i fleres tilfælde var i strid med vandværkernes egne vedtægter, og at de generelt
var ganske vanskeligt at lave udgiftsprognoser, som skulle række 18-30 måneder frem i tiden, og
derfor tilsvarende svært at kalkulere og fastlåse en takst, som først skulle bruges 1½ år senere.

Der blev rejst ønske om, at vi i den nuværende situation kan få en forstående holdning fra
kommunen, således at takstblade, der ikke på alle områder lever op til kommunens krav, kan
fremlægges og godkendes. Vi må så bruge tiden på at nærme os/modificere de fremsatte krav for
taksblad 2017.
Eventuelt.
Der var intet til punktet
Efter indtagelse af smørrebrød øl eller vand blev mødet afsluttet.
10. oktober 2014
Vagn N. Handlos

